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Вересень  2009 рік 

Розквітають посмішки навколо, 

Радісно луна веселий сміх, 

Це моя найкраща школа 

Зустрічає школярів своїх. 

Знову свята радісні хвилини, 

Безліч вересневих привітань. 

Здрастуй, школо! Ненька -Україна 

Нас вітає всіх із святом Знань! 

Саме цими рядочками розпочалося одне з найхвилюючих свят для школярів - Свя-

то Знань. Звичайно, підготовка до 1 вересня  забирає багато енергії,  але, дивлячись 

на веселих учнів,  на устах ненароком з’являється усмішка. 

Тож хочеться побажати, аби  з усмішкою учні зустрічали кожен день, з терпінням 

і наполегливістю поринали у світ  загадкової та все ж цікавої науки.   

УЧНІ 
У Сквирській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. 

№2 навчається 579 учнів;  лави першачків по-

повнилися 46 учнями;  у 2-4 класах навчається  

— 159 учнів; у 5-8 класах —269 учнів; 9-11 — 

105. 

ВЧИТЕЛІ 
Педагогічний колектив Сквир-

ської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ст. №2 складається з 61 педа-

гога; серед них 1 кандидат педа-

гогічних наук, 1 учитель - мето-

дист, 10  -  мають знак 

―Відмінник освіти‖, 20 -  звання  

Старший учитель, 1 - Провідний 

бібліотекар. Цього року педагогі-

чний колектив поповнився  вче-

телем математи-

ки .  

Це  Кундеревич 

Андрій Вікторо-

вич. 

ЗАХОДИ 
Протягом вересня проходила декада профі-

лактики дитячого дорожно-транспортного 

травматизму «Увага! Діти на дорозі!». Учні 4-

х,  5-х, 6-х, 8-х  були активними її учасниками. В 

рамках декади пройшли  ігри-практикуми 

«Дорога – місце підвищеної небезпеки»  та свя-

то «Зеленого вогника» .  

(продовження на 5-й сторінці) 

СПОРТ 
Активним є  спортивне життя наших учнів. Протягом вересня у 

школі відбулися змагання з  міні-футболу серед команд 6-х класів.  

І місце  виборов 6-В клас; ІІ-6-Б; ІІІ-6-А клас.  

Серед 9-10 класів І місце отримала команда дівчат у змаганнях з 

естафет.  

На районному етапі  учні 9-х класів  посіли 7-ме місце. 

24 вересня  наші старшокласники були активними учасниками спортивного свя-

та ―Золота осінь‖, яке щорічно проводить Сквирське ВПУ №29. 

Сторінку підготувала Золотаревич Ірина 

Спортсмени  

Шевчун О. та 

Лагода Р. 

 

 

Відпочинок 

Виступ колективу  

6-А класу “Сузір’я “, 

танець “Ча-Ча-Ча” 

Переможець 

 конкурсу  

“Репортер 2009”, 

Баранецька Яніна 

Сестри Ірина та 

Ольга Онищенки 

виконують пісню 

“Две половинки” 

Співає Валерія Скочко 

Конкурс малюнків на асфальті 

 

Спортивні змагання 

“Веселі старти” 



 

Кожному літні канікули запам’ятовуються по-своєму. Для мене особисто літо 

2009 року було дуже спекотне. 

 Я отримала багато вражень, набралася сил та енергії, відпочиваючи у таборі 

«Дельфін», на Арабацькій Стрілці. Розташований він на берегах Азовського моря, 

поблизу міста Геніческа. Мене захопили безмежні і водночас загадкові краєвиди півд-

ня. Для нас влаштували дві екскурсії. Спершу – до Геніческа, де найбільше запам’ята-

лись музеї із заспиртованими тваринами, давньою зброєю, сукнями, рибальськими 

снастями, картинами і дерев’яними будинками різних народів. Довелося мені також 

побувати на гарячому джерелі. Температура води настільки висока, що коли  його 

перебігаєш, то відразу нагріваєшся. 

Друга екскурсія відкрила нам таємничий світ «Асканії Нової». Цей заповідник 

цікавий тим, що тварини можуть жити і як в зоопарку, так і на волі. 

Отож, подорожуйте, відкривайте для себе загадковий  світ, адже в ньому так бага-

то цікавого!!! 

Зозуля Каріна, учениця 6-Б класу 

Відпочинок 

Декада профілактики  

дитячого дорожно-

транспортного травматизму  

«Увага! Діти на дорозі!» 
(на фото учні 6-х, 8-х класів) 

 

Сторінка цікавинок 

Всі давно знають про сім чудес світу — найпрославленіші пам’ятки античної куль-

тури. Ще раз назвемо їх:  

Александрійський маяк на острові Фарос; 

Висячі сади Семираміди у Вавілоні; 

Піраміда Хеопса  в Гізі; 

Статуя Бога Геліоса на острові Родос; 

Статуя Зевса в Олімпії; 

Усипальниця царя Мавсола в  Галікарнасі; 

Храм Артеміди в Ефесі. 

До наших часів збереглась лише піраміда Хеопса,  

інші були стерті часом  

Сім нових чудес світу — проект організований фондом «Нові сім див сві-

ту» (NOWC), який намагався об'єднати сім чудес стародавнього світу зі списком сучас-

них чудес з метою збереження культурної спадщини для майбутніх поколінь, аби уник-

нути повторення ситуації з сімома стародавніми дивами світу. Засновник фонду — 

швейцарський мільйонер Бернард Вебер. 

Було вирішено вибрати сім нових див світу шляхом всесвітнього голосування в три 

етапи. В результаті першого прямого голосування було відібрано 77 об'єктів, друго-

го — 21 об'єкт. Переможці оголошені 7 липня 2007 року в Лісабоні (Португалія). Голо-

сування проходило за допомогою SMS, телефону або Інтернету. 

Внаслідок голосування 

майже 100 мільйонів осіб 

переможцями виявилися:  

Матеріал підготовлений на основі Інтернет-видань  

 

Піраміда Чичен-Ітца                    Римський Колізей                      Тадж-Махал 

Вирубаний в скелі комплекс        Велика китайська стіна         Місто стародавніх інків  

Петра в Йордані                                                                                 Мачу– Пікчу у Перу 

Гігантська статуя Христа в 

Ріо– де- Жанейро 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:SevenWondersOfTheWorld.jpg


 

Творчим пером 

Розумний син 
Давним-давно в селі жили бабуся, дід і їхній син. Син був розумний і працьови-

тий, все допомагав. Одного разу пішов син у поле, а дід і бабуся залишилися вдома 

самі. Прийшов пан до діда та баби і сказав : 

-   Віддайте мені вашого сина. 

-   Ми не віддамо нашого сина, бо ми старі і ніхто нам не допоможе, крім сина. 

-   Гаразд, я прийду завтра. 

Повертається син додому бачить ворону, що лежить та помирає з голоду, і каже 

вона людським голосом : 

-   Дай мені поїсти. 

-   Тримай, їж. 

Хлопець віддав скибку хліба, яку брав з собою поїсти, ворона подякувала і ска-

зала : 

-   Коли в тебе буде скрутна година, загадай бажання, і воно здійсниться. 

Прийшов син додому, старі сказали йому,  що пан забрати хоче його. Приходить 

пан і каже : 

-   Я заберу вашого сина, якщо він не нарубає без сокири повний віз колод. 

Засмутилися старі батьки, та син заспокоїв їх, бо пам’ятав, що ворона може при-

йти йому на допомогу. 

Пішов хлопець у ліс, загадав бажання : щоб був повний віз колод.  Та й  поверну-

вся додому. Пан побачив, що хлопець привіз повний віз колод і  пообіцяв : 

- Залишу вам сина. 

І  з того часу жили вони довго і щасливо. 

Омельченко Василь, 4-А клас 

 

Домівка на зиму 
 

Одного разу я з батьками поїхала у ліс. Звичайно, ліс – це загадковий, чарівний,  

водночас кумедний світ тварин і всього живого. Я бачила, як в озері плавають жаб-

ки, любуючись теплими променями сонечка. Як зайчик маскується , ховаючись за 

деревами. Та найбільше мені запам’яталась білочка. Я б навіть сказала білочка-

трудівниця. Адже звірятко настільки поспішало, що не мало часу хоча б на мить 

затриматися і погратися зі мною. «Мабуть,– подумала я,– лісова красуня  готується 

до зими і  тому не гає ні хвилини». 

–Як важко лісовим мешканцям взимку . Тату, а давай допоможемо якось тваринам ,

– попрохала.  

–Добре! – погодився він і запропонував зробити домівку  для птахів. Я була щасли-

ва!  Спостерігаючи  за білочкою,  розуміла, що і тваринам треба допомагати, адже 

вони –  брати наші менші.  

 

Ціпак Ірина, 4-В клас      

 

 

Творчим пером 

Літечко 
Із тобою, літо, пожартую, 

В синю далеч швидко помандрую 

Пісеньку грайливу заспіваю, 

Бо на тебе, друже, я чекаю. 

Розсипаєш, літо, срібні роси, 

Заплітаєш квіти ніжні в коси, 

Ківш гостинців щедро подаруєш, 

І життя барвисто розмалюєш 

 

Зіронька 
З неба зіронька упала 

Мені на долоню. 

Ніби я її дістала 

З сонячного моря. 

Не хотілося мені так 

Її відпускати, 

Але сонечко почало 

Тихенько вставати. 

Зникла зіронька з долоні, 

А потім із неба, 

Я до ночі чекатиму, 

Зіронько на тебе. 

Омельченко Галина, 6-А клас 

Пушок 
У мене є котик на ймення Пушок, 

Він любить поїсти ковбаску й сирок. 

Але це лінивий малий карапуз, 

У нього живіт як великий  гарбуз. 

А ще молоко він обожнює пить, 

Вмиває свій носик, а потім мурчить. 

Перинка у котика біла, м’яка, 

Бо люблять всі дуже рижулю-Пушка. 

Яковець Вероніка, 6-Б клас 

 

 

 

 

Осінь 
Вона приносить  щедрі дари, 

Фарбує листочки в усі кольори. 

Фарбує усе, що довкола побачить, 

В чарівному царстві планета неначе. 

За вітром  листочки з дерев все летять, 

Про казку осінню комусь шелестять. 

Немов хтось із неба веселку забрав, 

І землю барвисто розмалював. 

Таня Ціпак , 4-В клас 

 

Твори членів літературної студії  

“КРИЛА”, керівник Золотаревич 

  Ірина Михайлівна 
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